SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY
1. Úvodní ustanovení
1.1. Tyto soutěžní podmínky upravují vztahy vyplývající ze soutěží o ceny zveřejňovaných
v časopisu Pražský senior a na webových stránkách www.prazskysenior.cz.
1.2. V těchto soutěžních podmínkách jsou užívány níže uvedené výrazy v popsaném významu:
Cena

je odměnou, kterou obdrží výherce za výhru v soutěži vyhlášené v časopisu
Pražský senior nebo na webových stránkách www.prazskysenior.cz

Časopis

je časopis Pražský senior

Soutěž

je jakákoliv soutěž vyhlášená v časopisu Pražský senior nebo na webových
stránkách www.prazskysenior.cz

Soutěžitel

je fyzická osoba, která se zúčastní soutěže vyhlášené v časopisu Pražský
senior nebo na webových stránkách www.prazskysenior.cz tím, že vydavateli
zašle svou odpověď na soutěžní otázku, fotografie, tajenku křížovky nebo
obdobné soutěžní plnění

Soutěžní podmínky

jsou tyto podmínky, kterými se řídí všechny soutěže vyhlášené v časopisu
Pražský senior nebo na webových stránkách www.prazskysenior.cz

Termín

je poslední den, ve kterém musí být doručena odpověď na soutěžní otázku,
fotografie, tajenka křížovky nebo jiné soutěžní plnění vydavateli, aby mohl
její autor (soutěžitel) být zařazen do výběru výherce

Vydavatel

je společnost PRINCO International, spol. s r.o. se sídlem Praha 4, Panuškova
1299, PSČ 14000, identifikační číslo: 45270481, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze sp.zn. C 8953, jakožto osoba,
která vydává časopis Pražský senior a spravuje webové stránky www.prazsky
senior.cz

Výherce

je soutěžitel, který vyhraje soutěž

Webové stránky

jsou webové stránky www.prazskysenior.cz

2. Obecné podmínky
A) VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE
2.1. Soutěž vyhlásí Vydavatel v Časopisu nebo na Webových stránkách.
2.2. Vyhlášení Soutěže obsahuje nejméně
 určení podmínky, kterou musí osoba splnit pro účast v soutěži (zejména může jít o zaslání
odpovědi na soutěžní otázku, zaslání fotografie, zaslání tajenky křížovky, avšak soutěžní plnění
může být vymezeno i jinak)
 určení elektronické nebo poštovní adresy, kam má být odpověď na soutěžní otázku, fotografie,
tajenka křížovky, případně jiné soutěžní plnění zasláno;

 určení Termínu, do kterého je třeba odpověď na soutěžní otázku, fotografii, tajenku křížovky
případně jiné soutěžní plnění doručit;
 určení Ceny, kterou získá Výherce.
B) ÚČAST V SOUTĚŽI
2.3. Každá osoba, která zašle Vydavateli odpověď na soutěžní otázku, fotografii, tajenku křížovky,
případně jiné soutěžní plnění v souladu s podmínkami vyhlášené Soutěže, se účastní Soutěže
a stává se Soutěžitelem.
2.4. Odesláním odpovědi na soutěžní otázku, fotografie, tajenky křížovky nebo jiného soutěžního
plnění dle podmínek vyhlášené Soutěže vyslovuje Soutěžitel svůj souhlas se Soutěžními
podmínkami.
2.5. Spolu s odesláním odpovědi na soutěžní otázku, fotografie, tajenky křížovky nebo jiného
soutěžního plnění dle podmínek vyhlášené Soutěže je Soutěžitel povinen Vydavateli sdělit
své jméno, adresu a telefonní číslo.
C) VÝBĚR VÝHERCE
2.6. Výherce je vybrán pouze ze Soutěžitelů, kteří doručili svou odpověď na soutěžní otázku,
fotografii, tajenku křížovky, případně jiné soutěžní plnění Vydavateli nejpozději v Termínu.
2.7. Je-li předmětem soutěže zodpovězení soutěžní otázky, vyluštění tajenky křížovky či jiné
obdobné plnění, vybere poté Vydavatel Soutěžitele, kteří zaslali správnou odpověď na
soutěžní otázku, správnou tajenku křížovky, popřípadě správné jiné soutěžní plnění. Je-li
takových Soutěžitelů více, určí z nich Vydavatel Výherce losem.
2.8. Je-li předmětem soutěže zaslání fotografie nebo obdobného soutěžního plnění, vybere
Vydavatel nebo jím určená osoba nejlepší fotografii nebo jiné obdobné soutěžní plnění.
Soutěžitelé berou na vědomí, že posouzení fotografií nebo jiného obdobného soutěžního
plnění je věcí subjektivního posouzení Vydavatele nebo jím určené osoby.
D) PŘEDÁNÍ CENY
2.9. Výherce bude Vydavatelem kontaktován za účelem domluvy o převzetí Ceny.
2.10.
Cena může být Výherci předána buď osobně, nebo zaslána na jeho poštovní, resp. emailovou adresu.
E) ZVEŘEJNĚNÍ VÝHERCE
2.11.
Vydavatel v Časopisu nebo na Webových stránkách zveřejní jména a příjmení
Výherců. Soutěžitelé souhlasí s tím, aby jejich jména a příjmení byla v případě jejich výhry
takto zveřejněna.
2.12.
Jedná-li se o soutěž o nejlepší fotografii či jiné obdobné plnění vytvořené
Soutěžitelem, souhlasí Soutěžitel též s tím, aby jeho fotografie nebo jiné jím vytvořené
plnění bylo v případě jeho výhry zveřejněno v Časopisu nebo na Webových stránkách.
Soutěžitel se zároveň zavazuje nezaslat Vydavateli takovou fotografii nebo obdobné plnění,
jehož zveřejněním by byla porušena autorská práva třetí osoby.

3. Nejčastější typy Soutěží
A)

LUŠTITELSKÁ SOUTĚŽ
3.1. Luštitelskou Soutěž vyhlašuje Vydavatel v Časopisu, ve kterém zároveň zveřejní křížovku, jejíž
tajenku mají Soutěžitelé vyluštit a její znění odeslat Vydavateli.
3.2. Výherce Luštitelské Soutěže je vylosován ze Soutěžitelů, kteří zaslali Vydavateli správné znění
tajenky v Termínu.
3.3. Výherce Luštitelské Soutěže získá Cenu, kterou je zpravidla (ne však výlučně) kniha či
vstupenka na kulturní událost.

B)

INTERNETOVÁ SOUTĚŽ
3.4. Internetovou Soutěž vyhlašuje Vydavatel na Webových stránkách, na kterých zároveň
zveřejní soutěžní otázku, na kterou mají Soutěžitelé odpovědět a tuto odpověď odeslat
Vydavateli.
3.5. Výherce Internetové Soutěže je vylosován ze Soutěžitelů, kteří zaslali Vydavateli správnou
odpověď na soutěžní otázku v Termínu.
3.6. Výherce Internetové Soutěže získá Cenu, kterou je zpravidla (ne však výlučně) kniha či
vstupenka na kulturní událost.

C)

FOTOSOUTĚŽ
3.7. Fotosoutěž vyhlašuje Vydavatel v Časopisu, ve kterém zároveň zveřejní téma, kterého se mají
týkat fotografie Soutěžitelů zasílané Vydavateli.
3.8. Soutěžitelé se zavazují zasílat Vydavateli pouze své vlastní fotografie. Soutěžitelé odpovídají
za to, že Vydavateli nebudou zaslány takové fotografie, jejichž zveřejněním by byla porušena
autorská nebo osobnostní práva třetí osoby.
3.9. Výhercem se stane Soutěžitel, jehož fotografie bude vybrána jako nejlepší Vydavatelem nebo
jím určenou osobou.
3.10.
Výherce Fotosoutěže získá Cenu, kterou je zpravidla (ne však výlučně) poukázka na
služby v oblasti tisku fotografií a fotoproduktů.

4. Závěrečná ustanovení
4.1. Soutěžitelé se v případě dotazů nebo stížností týkajících se Soutěže mohou obrátit na
Vydavatele písemně poštou, nebo na e-mailové adresy: casopis@prazskysenior.cz
( luštitelská soutěž a fotosoutěž ), redakce@prazskysenior.cz ( internetová soutěž ).
4.2. Soutěžitelé poskytují Vydavateli souhlas s užitím jejich osobních údajů pro účely soutěže
(kontaktování Výherce, uveřejnění jména a příjmení Výherce). Vydavatel prohlašuje, že
osobní údaje soutěžitelů nezpracovává.
4.3. Soutěžitelé jsou ve vztahu k Vydavateli spotřebiteli. Soutěžitelé mají právo se za účelem
mimosoudního řešení sporu mezi Soutěžitelem a Vydavatelem obrátit na subjekt
mimosoudního řešení sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát –
oddělení ADR, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, webové stránky:

adr.coi.cz, e-mailová adresa: adr@coi.cz.
4.4. Vydavatel je oprávněn Soutěžní podmínky jednostranně měnit. Na probíhající Soutěž se vždy
vztahují Soutěžní podmínky zveřejněné na Webových stránkách při vyhlášení Soutěže.

